
 

Benvolguda, 
Benvolgut, 
 
M’adreço a tu, com a Degana del Col·legi, per a comunicar-te que la Junta de Govern del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, reunida en sessió ordinària el dia 15 d’abril de 2021, ha 
pres el següent acord: 
 

Convocar eleccions ordinàries a la Junta de Govern del Col·legi i celebrar-les el dia 16 
de juny de 2021.  
 
Així mateix, la Junta ha procedit a aprovar el calendari electoral que t’adjuntem i la publicació 
del cens electoral, el qual es troba a la teva disposició a l’àrea privada de la pàgina web 
(www.tscat.cat), a la seu central de Barcelona i a les Delegacions Territorials de Lleida, Girona, 
Tarragona, Manresa-Catalunya Central i Terres de l’Ebre. 
 
La situació canviant de la pandèmia causada per la COVID-19 i la incertesa que genera la seva 
evolució en els propers mesos fa que totes les previsions d’aquestes normes i del calendari 
electoral puguin restar sotmeses a les normes o decisions de les autoritats competents que 
puguin limitar o comprometre la correcte finalització de les previsions del calendari electoral o 
la modificació d’alguna de les previsions estatutàries al respecte.  
 
Davant d’aquesta eventualitat, sens perjudici de les funcions de la Junta Electoral, la Junta de 
Govern del TSCAT es reserva l’adopció d’aquelles mesures que sigui necessàries per a la 
correcta execució del calendari previst i per a la seva adaptació a les exigències normatives o 
governatives que pugui dictar-se per a fer front a la pandèmia per la COVID-19, de la mateixa 
manera que establirà aquelles mesures sanitàries de distanciament social, ús de mascaretes i 
gels per a que es puguin celebrar les votacions en estricte compliment de les normes que siguin 
d’aplicació. 
 
Així, i als efectes de minimitzar en la mesura del possible la concurrència de col·legiades a les 
seus del TSCAT per a dipositar el seu vot, és voluntat d’aquesta Junta de Govern la promoció del 
vot per correu postal entre les persones electores i les candidatures. 
 
En nom de la Junta de Govern i en el meu propi, t’animo a prendre part activa en aquest procés 
electoral tal i com determinen els Estatuts vigents. 
 
Aprofito l’avinentesa per fer-te arribar una cordial salutació. 
 

 

 

M. Concepción Peña Gallardo 

Degana 

 

Barcelona, 16 d’abril de 2021 

http://www.tscat.cat/

